12 березня (понеділок)
№
п/
п

Час та
Назва заходу
Відповідальні за організацію та
місце
проведення заходу
проведен
ня заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

1

Презентація
проф. Гриньова М. В.,
14.00 –
монографії
ас. Боловацька Ю. І.,
15.00
М. В. Гриньової,
асп. Купріян К. В.,
Полтавс
Г. Ф. Джурки,
студ. Ходунай В. В.,
ький
В. Т. Мельника
студ. Ісакова Т. І.,
краєзнав
«В. І. Вернадський про
студ. Кореневич Н.І.
чий
основні напрями
музей
імені Вас наукових досліджень
ХХ століття (до 155иля
річчя від дня
Кричевсь
народження великого
кого
вченогоенциклопедиста та
сторіччя створення
ним Академії наук
України»
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології

2

16.00 –
17.00
Галерея
мистецт
в

3

Тематичні екскурсії по
9.00 –
музейному комплексу
11.00
кафедри біології та
навчальн
основ здоров’я
ий
людини»
корпус
№1; ауд.
№1,30,31

Екскурсія до галереї
ас. Максименко Н.Т.
мистецтв на виставку
флора-мозаїчних
об’ємних панно
«Зацвіла в долині
Червона калина»
(студенти П-35)
Кафедра біології та основ здоров’я людини
доц. Закалюжний В. М.,
ст. викл. Коваль А. А.

13 березня (вівторок)
№
п/
п

Час та
місце
проведен

Назва заходу

Відповідальні за організацію та
проведення заходу

ня заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна
Пленарне засідання ХVІІ
проф. Гриньова М. В.,
міжнародної науковопроф. Ткаченко А.В.,
практичної конференції
викладачі кафедри
«Макаренківська концепція
педагогічної
підготовки вчителів у
майстерності та
контексті вітчизняних та
менеджменту імені
світових тенденцій розвитку
І.А. Зязюна.
педагогічної освіти»
Секційні засідання
проф. Гриньова М. В.,
2
13.00 – 15.30
міжнародної науковопроф. Ткаченко А.В.,
корпус 1, 2-й
практичної конференції
викладачі кафедри
поверх
«Макаренківська концепція
педагогічної
підготовки вчителів у
майстерності та
контексті вітчизняних та
менеджменту
світових тенденцій розвитку
імені І.А.Зязюна
педагогічної освіти»
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
Профорієнтаційний захід
проф. Оніпко В. В.,
3
14.00
«Квест на тему: Молодь
доц. Дяченко-Богун
Мала актова зала
обирає майбутнє»
М.М., студентська рада
корпус 1, 2-й
природничого
поверх
факультету
проф. Орлова Л.Д.
4
13.00 корпус 1, Засідання проблемної групи на
тему: «Лучні рослини в житті
ауд. 54
людини»
Кафедра хімії та методики викладання хімії
1

10.00 – 12.00
Мала актова
зала, корпус 1,
2-й поверх

5

13.00 корпус 1,
ауд. 28

6

13.00 корпус 1,
ауд. 26

Регіональний семінар
«Шкільна хімічна освіта:
проблеми та перспективи».
Профорієнтаційний майстер
клас для учнів ЗОШ міста
Полтави «Школа хімічної
магії»

проф. Шиян Н.І.,
доц. Стрижак С.В.
доц. Стрижак С.В.,
зав. навч. лаб. Лоза
В.М.,
ас. Замулко К.А.,
студенти групи П-31.

14 березня (середа)
№
п/
п

Час та місце
Назва заходу
Відповідальні за
проведення
організацію та
заходу
проведення заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна
Робота Всеукраїнських
проф. Гриньова М. В.,
1
10.30 – 14.00
проф. Ткаченко А.В.,
музей-заповідник науково-практичних семінарів

А. С. Макаренка
с. Ковалівка

2

14.00 – 15.00
Полтавський
художній музей
імені
Миколи Ярошенк
а

«Управлінська майстерність
керівника навчального
закладу», «Управління
проектами у сфері науки,
освіти, інновацій та
інформатизації», «Управління
інноваційною діяльністю в
освіті та у виробництві»
Міський культурномистецький проект «Спасибі,
мамо»

викладачі кафедри
педагогічної
майстерності та
менеджменту імені
І. А. Зязюна

управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
Полтавського
міськвиконкому,
ас. Боловацька Ю. І.,
асп. Купріян К. В.,
магістранти спеціально
сті
«073 Менеджмент»

15 березня (четвер)
№
п/
п
1

Час та місце
Назва заходу
Відповідальні за
проведення
організацію та
заходу
проведення заходу
Кафедра біології та основ здоров’я людини
Загальноміське свято юних
проф. Пилипенко С.В.,
9.00 – 15.00
викладачі кафедри
Велика актова
натуралістів «День зустрічі
біології та основ
зала
птахів»
здоров’я людини.
Корпус 2,
2-й поверх
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології

2

13.10 – 14.00
корпус 1,
ауд. 38

Науковий дайджест: «Світ
наукових професій» для
студентів І курсу

3

10.00 – 11.00
корпус 1,
ауд. 38

Засідання проблемної групи на
тему: «Струнка фігура – мудрі
поради природи» (студенти
групи П-32)

проф. Оніпко В. В.,
викладачі кафедри
ботаніки, екології та
методики викладання
біології.
проф. Гапон С. В.

16 березня (п’ятниця)
№
п/
п

Час та місце
Відповідальні за
проведення
Назва заходу
організацію та
заходу
проведення заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

1

13.00 – 14.00 Соціально-просвітницький захід
Полтавський
«Вдивляючись у себе»
художній
(дослідження творчості
музей імені
Т. Г. Шевченка)
Миколи Яроше
нка

управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
Полтавського
міськвиконкому
ас. Боловацька Ю. І.
асп. Купріян К. В.
театр «ТАКТ»
(кер. Олена Суптеля)
магістранти
спеціальності
«073 Менеджмент»

17 березня (субота)
№
п/
п

Час та місце
проведення
заходу

1

10.00 – 11.00
Велика актова
зала

2

11.00 – 12.00

3

12.00 – 13.00
ауд. № 26, 30, 31,
38, 39

Назва заходу

Відповідальні за
організацію та
проведення заходу

Профорієнтаційна діяльність
День відкритих дверей
проф. Гриньова М. В.,
Університету
ас. Новописьменний
С.А.,
ас. Ханнанова О. Р.
Профорієнтаційний захід від
студ. Ходунай В. В.,
студентської ради
студ. Ісакова Т. І.,
природничого факультету
студ. Кореневич Н.І.
«Природничий чекає на тебе»
Майстер-класи природничого
проф. Оніпко В. В.,
профілю від провідних
проф. Шиян Н. І.,
фахівців кафедр для
проф. Пилипенко С. В.,
вступників
проф. Гапон С.В.,
доц. Закалюжний В. М.,
ас. Ханнанова О. Р.

